Casa do Vale Hotel
SOBRE
Tipo de Alojamento

Hotelaria

Categoria:

Hotel

Cassificação:

***

O Casa do Vale Hotel é o mais recente Hotel da cidade de Évora, classificada pela Unesco como Património da
Humanidade. Localizado a apenas 5 minutos do centro histórico da cidade de Évora e inserido numa paisagem
tipicamente alentejana, o Casa do Vale Hotel é assim o local ideal para desfrutar da imensa riqueza cultural e natural
do Alentejo, ao mesmo tempo que convive com simpatia das suas pessoas e usufrui do conforto dos seus quartos e
suites. Pode também saborear uma deliciosa refeição típica do Alentejo, ou realizar o seu evento, no restaurante de
cozinha regional do Casa do Vale Hotel, com capacidade até 80 pessoas. Dentro e fora do Casa do Vale Hotel,
existem também muitas possibilidades para relaxar ou para fazer desporto. Dependendo da sua preferência em
termos de atividades, é-lhe disponibilizada uma refrescante piscina exterior, integrada num ambiente campestre e
tranquilo, um Campo Polidesportivo e também várias atividades que podem ser realizadas na área.
Contactos
EN 114, Quinta de Vale Vazios 7000-800 Évora
+351 266 738 030
Telefone:
+351 266 738 031
Fax:
E-mail:

reservas@casadovalehotel.com

Website:

http://www.casadovalehotel.com

Caraterísticas e Serviços
Câmbios
Sala de televisão vídeo
Aceita animais de estimação
Número de camas: 49
Número de quartos: 25
Número de suites: 2
Acesso à internet
Área reservada a não fumadores
Ar condicionado central
Piscina
Preço Indicativo: $ (0€ - 30€)

Serviços e equipamentos no quarto
Ar condicionado
Telefone
Televisão
Secador de cabelo
Acesso Internet
Quarto com aquecimento

Horários
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Horário do pequeno almoço: 07h00 - 10h30
Horário do room service: 24 h

Acessos
Parque de estacionamento
Autocarro
Terminais ferroviários

Pagamentos
Aceita cartões de credito
Aceita Travellers Cheques

Acessibilidade
Acesso para pessoas com mobilidade reduzida
Outras Informações
Registo nº: 1367
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